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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 
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Strada Unirii, nr. 224, sat Cleja; Tel/fax: 0234/253012; 0234/253222 
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Nr  11898 / 02.12.2021 

 

 

 

ANUNȚ 

 
Având in vedere prevederile Art.618, alin.23 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

dispozițiile art. 5 al lit. B din Anexa nr. VIII, Capitolul I  din Legea cadru nr 153 / 2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările 

ulterioare, prevederile Ordinului  1932/2009 privind aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare,   

 

Primăria comunei Cleja,  organizează, în data de 20.12.2021  – proba  scrisă a 

examenului pentru PROMOVAREA IN CLASA a funcționarilor   publici care au absolvit 

o formă de învățământ superior de lungă sau scurtă durată în specialitatea în care își 

desfășoară activitatea. 

Condițiile de participare la examenul de promovare in clasa sunt cele prevăzute de art. 

481 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

respectiv: 

a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii 

de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu 

considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției 

publice; 

b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod. 

Înscrierea la examen se va face in perioada 03.12.2021-07.12.2021, ora 16,00 la 

Registratura Primăriei comunei Cleja. 

Funcționarii publici vor prezenta diploma de absolvire sau, după caz, adeverința care 

să ateste absolvirea unei forme de învățământ superior de lungă durată, de scurtă durată sau 

a studiilor universitare de licență, precum și o cerere de înscriere la examenul de promovare 

în clasă. 

Examenul va consta in 3 etape: 

1. verificare existentei cererii de înscriere la examenul de promovare in clasa, 

2. proba scrisa,  

3.  interviul.  
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Examenul va avea loc la sediul Primăriei Comunei Cleja, strada Unirii, nr 224 – sala de 

ședinte,  in data de  20.12.2021, ora 10 - proba scrisă, iar interviul se va desfășura in 

condițiile art. 9 din Ordinul nr. 1932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici. 

 

Bibliografie pentru examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici din 

cadrul compartimentului asistență socială și stare civilă 

-cu atribuții asistență socială- 

 

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea III, Partea VI și Partea VII; 

2. Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

cu modificările și completările ulterioare; 

4. HG.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, 

drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap; 

5. H.G. nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările 

și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

8. Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările 

ulterioare; 

9. HG.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Legea 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu modificările și 

completările ulterioare; 

11. Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul 

vulnerabil de energie; 

12. Legea 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și 

compeltările ulterioare; 

 

 

Bibliografie pentru examenul de promovare în clasă a funcționarilor publici din 

cadrul compartimentului asistență socială și stare civilă 

-cu atribuții stare civilă- 

 

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea III, Partea VI și Partea VII; 

2.  Legea nr. 119/1996, cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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3.  Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea 

unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

4.  Hotărârea Guvernului nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de 

punere în aplicare a prevederilor Convenţiei nr. 16 a Comisiei Internaţionale de Stare 

Civilă referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, semnată 

la Viena la 8 septembrie 1976; 

5.  Ordonanța Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale 

administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea 227/2015 prvind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare – Titlu 

IX; 

 

7. Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările 

ultrioare; 
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